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                АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 

Номер на обявата:1203-6/19.08.2019г. 

Възложител: Селскостопанска академия София 

Поделение: -------------- 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 236 

Адрес: гр. София, р-н Красна поляна, ул. Суходолска 30 

Лице за контакт: Проф. Д-р Инж. Мартин Банов 

Телефон: 02 812 7505 

E-mail: ssa@agriacad.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[x] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка на Лабораторни приспособления и консумативи за 

извършване на анализи” за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, 

за изпълнение на проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в 

животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и 

науката, по две обособени позиции 

Кратко описание: Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, 

осъществявани чрез покупка на лабораторни приспособления и консумативи за извършване на 

анализи и измервания с лабораторни уреди и доставка на лабораторни консумативи – реактиви, 

химически препарати, лабораторни пособия и др., на поделенията на Селскостопанска академия, 

за изпълнение на проект Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в 

животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката. 

Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции. Техническите параметри са 

описани в приложената към Документацията за участие, техничеса спецификация. 

 

Всеки участник може да направи предложение за една или всички позиции, като 

задължително офертата включва комплексно предложение за всички продукти от 

съответната позиция. 
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Срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката: 12 месеца, считано от датата 
на сключване на договора. 

 
Място на извършване:  
Мястото на изпълнение на поръчката – всяко от посочените структурни звена на 

Селскостопанска академия, попадащи на територията на град Костинброд, град Шумен и град 

Троян. 

Структурните звена, за които са предназначени доставките са: 

№ по 

ред 

Структурни звена на ССА/научни 

институти 
Адрес 

  
  

1 Институт по животновъдни науки 2232 гр. Костинброд, спирка Почивка 

2 
Земеделски институт Шумен 

9701 гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" 

№3 

3 
Институт по планинско земеделие и 

животновъдство 

5600 гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 

281 
 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 7 530.00 лева без ДДС, от които за 

позиция No 1 – 1 430.00 лева без ДДС, за позиция No 2 – 6 100.00 лева без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

Номер на обособената позиция: [1] 

Наименование: [Доставка на лабораторни консумативи – реактиви, химически препарати, 

лабораторни пособия и др.] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1 430 лв.] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: [2] 

Наименование: [Доставка на лабораторни приспособления и консумативи за извършване на 

анализи и измервания с лабораторни уреди.] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6 100 лв.] 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
1.1. В настоящата обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни 

физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което 

има право да извършва услугите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено.                  

1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя копие от документ за създаване на обединението, както и 

следната информация за конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на 

участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на 

обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; определяне на 

партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите. 

1.3. Участникът в обществената поръчка посочва в офертата си дали при изпълнението на 

поръчката ще използва подизпълнители. В случай, че ще бъде използван подизпълнител/и, се 

прилага чл. 66 от ЗОП. Участникът посочва подизпълнителя и дела от поръчката, който ще му 

бъде възложен. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители, критериите за подбор се 

прилагат за тях, съобразно вида и дела от предмета на поръчката, които те ще изпълняват. На 

основание чл. 66, ал. 1, изречение второ от ЗОП участникът следва да представи  в офертата си 
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доказателство/а за поетите от подизпълнителите задължения, което/които по недвусмислен 

начин трябва да изразяват съгласието за участие като подизпълнител при изпълнението на 

обществената поръчка. Относно подизпълнителите, последните следва да нямат свързаност с 

друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 

които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената 

поръчка.  

1.4.Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 

между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и 

професионалната компетентност. 

1.4.1. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от обществената поръчка.  

1.4.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения, както и Декларация за ангажираност, попълнена и подписана от съответното /ите 

трето лице/трети лица, в свободен текст. 

1.5. Избраният за изпълнител участник няма право: 
1. да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт; 

2. да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата 

поръчка. 

 

2. Условия за допустимост на участниците  
2.1. По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП, като в обществената поръчка не може да участва участник:  

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, 

чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 

членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 

чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

7. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

�  Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП с декларации по образец  № 3 и № 4. 
Важно! Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни 

органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът се представлява 

от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се 

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
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2.2. Други основания за отстраняване: 

 2.2.1. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 3 т. 8 във връзка с чл. 5 ал. 1 

т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

� За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя декларация 

по образец № 5.  
2.2.2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в документацията на обществена поръчка. 

2.2.3.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

2.2.4. Участник, който, след покана от страна на Възложителя и в определения в нея 

срок, не удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по-кратък срок на 

валидност. 

2.2.5. Участник, чието Ценово предложение, надвишава прогнозната стойност на 

обществената поръчка по съответната обособена позиция. 

2.2.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

2.3. Участниците трябва да се придържат точно към обявените от Възложителя условия. 

Пълното описание на изискванията е посочено в Документацията към обявата по чл.20 

ал.3 от ЗОП. 

  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: […-…] 

Икономическо и финансово състояние: […-…] 

Технически и професионални способности: Участникът следва да e изпълнил през последните 

3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка с предмет, 

идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка за съответната обособена позиция. 

Под „дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката“ и за двете обособени позиции 

следва да се разбира: доставка на лабораторни приспособления и консумативи.  

 

Документи за доказване на минималното изискване: 

Участниците следва да представят списък на доставките, изпълнени през последните три години 

от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата 

обществена поръчка. Информацията следва да включва доставки, чието изпълнение е 

приключило.  

В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, участникът 

следва да опише само тази част от доставките и съответната стойност, които участникът сам е 

изпълнил. 

Участникът представя списъка съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
 

Участникът следва да притежава Сертификат за качество по ISO 9001:2015 или еквивалент за 

производство/търговия/дистрибуция на химикали/консумативи. Сертификатът да е валиден към 

датата на подаване на офертата. 

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска 

служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 

5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 

държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с  увреждания 
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или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора 

в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 

работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.08.2019г.]                           Час: (чч:мм) [16:00ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.10.2019г.]                           Час: (чч:мм) [16:00ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.09.2019г.]                           Час: (чч:мм) [10:00ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в Административната сграда на 

Селскостопанска академия София, район Красна поляна, ул. Суходолска №30 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

Изисквания към продуктите 

1. Доставените продукти трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени 

опаковки, с оригинални етикети на фирмата - производител. 

2. Срокът на годност на всички продукти към датата на всяка доставка следва да бъде не по-

малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя. 

3. Всички продукти задължително трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден от 

фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство, срок на годност. 

4. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в техническата 

спецификация на възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се 

отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на разфасовката, е необходимо 

оферираните брой опаковки да бъдат по-малки и кратни на зададените от възложителя, 

като общото количество на дадения продукт по спецификацията се запази. В противен 

случай участникът се отстранява от участие по съответната позиция. 
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 Участниците следва да представят следните документи 

1. Опис на представените документи - подписан и подпечатан от участника – в свободен текст; 

2. Заявление за участие, съдържащо:  
2.1. Административни сведения за участника – Образец № 1 

2.2. При подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор чрез 

представяне на Списък на изпълнените доставки, през последните три години от дата на 

подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на 

обществената поръчка -Образец № 6 (попълва поотделно за всяка обособена позиция за която се 

участва). 

2.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от 

документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението 

на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член 

на обединението; определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно Образец № 7 (по 

обособената позиция за която се подава оферта), в съответствие с Техническата спецификация 

по обособената позиция, за която се подава оферта и изискванията на възложителя, съдържащо 

предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне 

на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд и приложения: 

3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – когато е приложимо; 

3.2. Друга информация по преценка на участника (когато е приложимо) . 

4. Ценово предложение за всяка обособена позиция, за която се подава оферта, съгласно 
Образец № 8, в което трябва да е попълнена информация относно  предлагана разфасовка, 

единична и обща цена. 

Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в техническата 

спецификация на възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се 

отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на разфасовката, е необходимо 

оферираните брой опаковки да бъдат по-малки и кратни на зададените от възложителя, като 

общото количество на дадения продукт по спецификацията се запази. В противен случай 

участникът се отстранява от участие по съответната позиция.  

При несъответствие от сбора на единичните цени с общата цена, участникът се отстранява. 

5. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3).  

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се подписва от 

лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП (по Образец № 4). Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице. Декларацията се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява;  

7. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно 

Образец № 2; 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (по Образец № 5); 

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 10) 

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №9) - когато е 

приложимо.  

Място и срок за подаване на оферти 

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. 

София, ул. Суходолска 30. 

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата  на указаното място и в указания в 

обявата срок. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Разходите за подаване 

на офертата са за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за 

получаването на офертата на адреса и в срока определен от него.  
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